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1. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი)  

Physical Education and Sport (Coach) 

 

2. უმაღლესი განათლების საფეხური 

მეორე საფეხური – მაგისტრატურა 

 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

სპორტის მაგისტრი (კვალიფიკაციის კოდი: 1014) 

Master of Sports (Qualification Code: 1014) 

 

4. ECTS კრედიტები და მათი განაწილება 

სამაგისტრო პროგრამა მოიცავს 120 ECTS კრედიტს (2 სასწავლო წელი, 4 სემესტრი). 

სასწავლო წელი აგებულია სემესტრული პრინციპით, ერთი სემესტრი მოიცავს 19 სასწავლო კვირას. 
 

1 ECTS კრედიტი უდრის 25 საათს, რაც მოიცავს როგორც სტუდენტის საკონტაქტო დატვირთვის დროს, ასევე მისი 

დამოუკიდებელი მუშაობის დროს (შუალედური და დასკვნითი შეფასებისათვის, აგრეთვე საშინაო დავალების მომზადებისათვის 

განკუთვნილ დრო).  

სასწავლო კურსების მოცულობა:  

• 84 კრედიტი - ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო სასწავლო კურსები;  

• 6 კრედიტი - ძირითადი სწავლის სფეროს არჩევითი სასწავლო კურსები; 

• 10 კრედიტი - პრაქტიკა სპეციალიზაციაში; 

• 20 კრედიტი - სამაგისტრო ნაშრომი.  
 

5. სწავლების ენა 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლება ხორციელდება ქართულ ენაზე. 
  

6. პროგრამის ხელმძღვანელი 

გიორგი ზუბიტაშვილი  

• სპორტის ოსტატი, სპორტის დოქტორი (PhD), პროფესორი 

• ტელ: 599 47 90 75; mail: giorgi.zubitashvili@sportuni.ge 
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7. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც წარმატებით დაძლევს საერთო სამაგისტრო გამოცდებს და სპორტის უნივერსიტეტის 

მიერ განსაზღვრულ შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდას (გარდა კანონმდებლობით დადგენილი შემთხვევებისა). 

მაგისტრანტობის კანდიდატი უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ გამოცდაში/გამოცდებში მონაწილეობის უფლებას მოიპოვებს იმ 

შემთხვევაში, თუ ის საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ოთხი ნაწილიდან რომელიმე სამ ნაწილში მაინც გადალახავს 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს. 

უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდებია: გამოცდა სპეციალობაში და ინგლისურ ენაში. 

• გამოცდა სპეციალობაში ტარდება ზეპირი ფორმით;  

• ინგლისურ ენაში გამოცდა ტარდება ტესტირების გზით. მინიმალური გადასალახი ზღვარია 51%. ტესტი არის B2 დონის.  

✓ მაგისტრანტობის ის კანდიდატები, რომლებიც წარმოადგენენ ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობის დამადასტურებელ 

სერტიფიკატს (FCE, TOEFL, IELTS) – თავისუფლდებიან გამოცდისაგან. გამოცდის ჩაბარებისგან თავისუფლდებიან 

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებიც. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე საერთო სამაგისტრო გამოცდის გავლის გარეშე ჩარიცხვა ხორციელდება „უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე 

აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის №224/ნ ბრძანების შესაბამისად. კერძოდ: 

საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლა დასაშვებია: 

• მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის, რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 2 ან მეტი წლის განმავლობაში და 

რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს შესაბამისი უმაღლესი განათლების აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის, რომლებიც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩაირიცხნენ „უმაღლესი 

განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 52-ე მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი წესით;  

• სტუდენტებისთვის, რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 2 ან მეტი წლის განმავლობაში და სწავლობენ უცხო 

ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

მაგისტრატურაში. 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა ასევე შესაძლებელია მობილობის წესით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების, 

მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის N10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის შესაბამისად.  
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  საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

საგანმანათლებლო პროგრამა შესაბამისობაშია საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის მისიასთან, სტრატეგიულ გეგმასა და შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან.  

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანს წარმოადგენს დარგის სათანადო ცოდნითა და გამოცდილებით აღჭურვილი 

მაღალკვალიფიციური მწვრთნელების მომზადება, რომელთა კომპეტენცია და კვლევითი უნარები უზრუნველყოფს მათ 

კონკურენტუნარიანობას, დასაქმების როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო შრომით ბაზარზე. 

ამისათვის, პროგრამის ფარგლებში ხდება სპორტულ-პედაგოგიური, მედიკო-ბიოლოგიური და მეცნიერული კვლევის ასპექტების 

სიღრმისეული შესწავლა და მაღალკვალიფიციური მწვრთნელისათვის საჭირო ყველა უნარ-ჩვევის გამომუშავება. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები 

1. კრიტიკულად გაიაზრებს მაღალი კვალიფიკაციის სპორტსმენებთან სწავლებისა და წვრთნის პრინციპების, საშუალებებისა და 

მეთოდების კომპლექსური გამოყენების ასპექტებს; გეგმავს და აორგანიზებს მაღალი კვალიფიკაციის სპორტსმენებთან 

მეცადინეობის, შეჯიბრებისა და სასწავლო-საწვრთნელი შეკრების ჩატარებას - ჰიგიენური მოთხოვნების და საწვრთნელი თუ 

საშეჯიბრო უსაფრთხოების საკითხების გათვალისწინენის ფონზე; კრიტიკულად გაიაზრებს სპორტის მართვის საკითხებს. 
 

2. შეიმუშავებს და ადგენს მაღალი კვალიფიკაციის სპორტსმენთან მუშაობის რაციონალურ მიდგომებს, სპეცილიზაციასა და 

მომიჯნავე დისციპლინებში (ფსიქოლოგია, ფიზიოლოგია, ბიომექანიკა, ფიტნესი და ა.შ.) არსებული ღრმა სპორტ-სპეციფიკური 

თეორიული ცოდნის გათვალისწინებით. 
 

3. აანალიზებს საერთო და სპეციალური ფიზიკური მომზადების ურთიერთდამოკიდებულების ასპექტებს, მაღალკვალიფიციურ 

სპორტსმენებთან წვრთნის პროცესში; არჩევს ამ მიზნით ეფექტურ ვარჯიშებს და მიზანმიმართულად იყენებს მათ. 
 

4. ადგენს მაღალი კვალიფიკაციის სპორტსმენთათვის განკუთვნილ მოკლე და გრძელვადიან საწვრთნელ გეგმებს, სპორტსმენის 

მომზადების სხვადასხვა მხარის გათვალისწინებით (ფიზიკური, ტექნიკური, ტაქტიკური, ფსიქოლოგიური და თეორიული); 

სპორტის ამორჩეულ სახეობაში განმარტავს და კრიტიკულად იაზრებს სპორტული წვრთნის პერიოდიზაციის ძირითად, საკვანძო 

საკითხებს. განიხილავს სასწავლო-საწვრთნელი პროცესის დაგეგმვის, აღრიცხვისა და ანალიზის მეთოდებს.  
 

5. სამსაჯო წესებისა და უსაფრთხოების ასპექტების გათვალისწინებით, მეთოდურად სწორად ახდენს სპორტის არჩეული სახეობის 
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ყოველი ტექნიკური მოქმედების, ასევე ღრმა კომბინაციური სტილის და ტაქტიკური მონახაზების დემონსტრირებას და/ან მათი 

სწავლების სხვადასხვა მეთოდით გადაცემას (მაგ. სიტყვიერი მეთოდის ან სასწავლო ვიდეოჩანაწერების დახმარებით და სხვა). 
 

6. სპორტის არჩეულ სახეობაში აანალიზებს წამყვანი სპორტსმენების/გუნდების საშეჯიბრო მოღვაწეობის ამსახველ 

ვიდეოჩანაწერებს; კრიტიკულად გაიაზრებს მათი წარმატების თუ წარუმატებლობის განმაპირობებელ ფაქტორებს. 
 

7. ატარებს საწვრთნელ მეცადინეობას, მაღალი კლასის სპორტსმენებს აძლევს დავალებებს მათი ასაკობრივი და ფუნქციური 

მდგომარეობის გათვალისწინებით, აკონტროლებს პროცესს და საჭიროების შემთხვევაში, არგუმენტირებულად აკორექტირებს 

თითოეული მათგანის მიერ დაშვებულ შეცდომას. მწვრთნელებთან და მსაჯებთან კომუნიკაციის დროს, მოქმედებს ეთიკის 

პრინციპების დაცვით. 
 

8. სამეცნიერო საქმიანობის განხორციელების პროცესში, იძიებს და არჩევს როგორც ქართულ, ისე ინგლისურენოვან სამეცნიერო 

ლიტერატურასა და კვლევის მეთოდს; სამეცნიერო ნაშრომზე მუშაობის სპეციფიკის გათვალისწინებით ატარებს კვლევას, 

აანალიზებს და კრიტიკულად აფასებს შედეგებს, სასწავლო-საწვრთნელი პროცესის გაუმჯობესების მიზნით. 

 

სწავლა-სწავლების მეთოდები 

სასწავლო კურსებში, მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით, გამოიყენება სწავლა-სწავლების სხვადასხვა მეთოდი, რომლებიც 

ასახულია სასწავლო კურსების სილაბუსებში.  

სწავლა-სწავლების მეთოდებია: ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული მეცადინეობები და დამოუკიდებელი მუშაობა. 

სწავლა-სწავლების აღნიშნული მეთოდები  მოიცავს  შესაბამის  აქტივობებს -  

• ლექციაზე გამოიყენება: ახსნა-განმარტება, პრეზენტაცია; 

• სემინარზე გამოიყენება: დისკუსია, დებატები, გონებრივი იერიში; 

• პრაქტიკულ მეცადინეობაზე გამოიყენება: ტექნიკური მოქმედებების პრაქტიკული შესრულება-დემონსტრირება, 

პრაქტიკული სიტუაციების გარჩევები, ანალიზი და სინთეზი და ა.შ. 

• დამოუკიდებელ მუშაობაზე გამოიყენება: წიგნზე მუშაობა, პრეზენტაციაზე მუშაობა, ტექნიკური მოქმედებების 

პრაქტიკული შესრულება და სხვა. 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხორციელდება 100 ქულიანი სისტემით. სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება 

პროგრამის თითოეულ კომპონენტში უნდა მოიცავდეს შუალედურ და დასკვნით შეფასებას. შეფასების თითოეულ ფორმასა და 

კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) უნდა განესაზღვროს ხვედრითი წილი (შესაძლებელია, გამოსახული იყოს 

პროცენტებში) საბოლოო შეფასებაში. დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან 
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დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. 

 

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

ა) (A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;  

ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა; 

ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა; 

ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

ვ) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება 

და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით ხელახლა გამოცდაზე გასვლის უფლება; 

ზ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, სტუდენტს მნიშვნელოვანი სამუშაო აქვს ჩასატარებელი, ანუ 

საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

შუალედური (მაქს. 60 ქულა) და დასკვნითი (მაქს. 40 ქულა) შეფასებებისთვის, დაწესებულია მინიმალური კომპეტენციის ზღვრები, 

რომელიც კონკრეტდება თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსში.  

• შუალედურ შეფასებაში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არის 25 ქულა; 
✓ კურსის განმახორციელებელი ლექტორი უფლებამოსილია, შუალედური შეფასების კომპონენტებში დამატებით დააწესოს მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარი.  

• დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 16 ქულა.  

სტუდენტებს სემესტრის დასაწყისში ეცნობებათ შეფასების სისტემა. 

 

დამატებით გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. 

 

სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება: სამაგისტრო ნაშრომი წარმოადგენს სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში 

მაგისტრანტის მიერ შესრულებულ კვლევითი ხასიათის ნაშრომს, რომელიც აჯამებს მაგისტრანტის კვლევით უნარებს, წარმოაჩენს მის 

კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელების, სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის მომზადების, გაფორმების, საჯაროდ წარდგენისა და 

დაცვის უნარებს. 

სამაგისტრო ნაშრომს მაგისტრანტი ასრულებს ინდივიდუალურად, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელის მითითებების 

გათვალისწინებით. 
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სამაგისტრო ნაშრომი ფასდება ერთჯერადად იმავე ან მომდევნო სემესტრში, რომელშიც სტუდენტი დაასრულებს მასზე მუშაობას.   

სამაგისტრო ნაშრომი ფასდება მთლიანობაში, ერთიანად - დასკვნითი შეფასებით, უნივერსიტეტის მიერ შემუშვებული 

,,სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების, წარდგენისა და შეფასების ინსტრუქციის შესაბამისად“. 

სამაგისტრო ნაშრომი მაგისტრანტს შესრულებულად ჩაეთვლება, თუ შეფასებისას დააგროვებს 51 და მეტ ქულას. 

სამაგისტრო ნაშრომის 41-50 ქულით შეფასების შემთხვევაში, მაგისტრანტს უფლება ეძლევა, გადამუშავებული სამაგისტრო 

ნაშრომი წარადგინოს მომდევნო სემესტრის განმავლობაში. 

სამაგისტრო ნაშრომის 0-40 ქულით შეფასების შემთხვევაში, მაგისტრანტი კარგავს იგივე ნაშრომის წარდგენის უფლებას. მას 

ენიჭება უფლება, შეარჩიოს ახალი თემა და სამაგისტრო ნაშრომი დაიცვას კომისიის წინაშე კანონმდებლობისა და უნივერსიტეტის 

შედა რეგულაციის შესაბამისად. 

 

დასაქმების სფეროები 

მაგისტრატურის კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

• კვალიფიკაციის შესაბამისად, იყოს სპორტის კონკრეტული სახეობის მწვრთნელი (მძლეოსნობის მწვრთნელი, რაგბის 

მწვრთნელი, ფეხბურთის მწვრთნელი და ა.შ), მოზარდთა სპორტულ სკოლებში, სპორტულ კლუბებში, სხვადასხვა ასაკის 

ნაკრებ გუნდებში, სპორტულ ფედერაციებში, გამაჯანსაღებელ და ფიტნეს კლუბებში. 

• შესაბამისი პროფილით მუშაობა კოლეჯსა და უმაღლეს სასწავლებელში. 

 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

იმის გათვალისწინებით, რომ პროგრამა ორიენტირებულია მაგისტრანტისთვის მდიდარი თეორიული ცოდნის გადაცემაზე, 

კვლევითი უნარ-ჩვევების გამომუშავებასა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით აღჭურვაზე – კურსდამთავრებულს, სურვილის 

შემთხვევაში, შეეძლება სწავლა განაგრძოს უმაღლესი განათლების მესამე (სადოქტორო) საფეხურზე (შესაბამისი სადოქტორო 

პროგრამის წინაპირობების გათვალისწინებით). 

 

ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო მატერიალური რესურსის შესახებ 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის (მწვრთნელი) სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად, 

მაგისტრანტებისათვის შეზღუდვების გარეშე არის ხელმისაწვდომი უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური 

რესურსი. კერძოდ: 

 

აუდიტორიები:  
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• საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის აუდიტორიებში. 

აკადემიური პერსონალის სამუშაო სივრცე: 

• აკადემიური პერსონალისათვის შექმნილია სათანადო ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვილი სამუშაო გარემო (სკამები, 

მაგიდები, კარადები, ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერები, ქსეროქსის/სკანერის მულტიფუნქციური აპარატები და სხვა). 

სპორტული ბაზები:  

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის - 

• ჭიდაობის და აღმოსავლური ორთაბრძოლების დარბაზი. 

• ფეხბურთის/რაგბის სტადიონი. 

• მძლეოსნობის ინფრასტრუქტურა. 

• საცურაო აუზი. 

• კალათბურთის/ხელბურთის/ფრენბურთის დარბაზი. 

• ტანვარჯიშის დარბაზი. 

• ფარიკაობის დარბაზი. 

• ჩოგბურთის კორტები. 

საბიბლიოთეკო რესურსის აღწერილობა:  

• ბიბლიოთეკა აღჭურვილია კომპიუტერული ტექნიკითა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით; ბიბლიოთეკაში 

დაცულია სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი ბეჭდური და ელექტრონული ფონდი. 

• საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი არის პროექტის „ელექტრონული 

ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისთვის - eIFL“ მონაწილეთა კონსორციუმის წევრი, რომლის ფარგლებშიც აქვს წვდომა შემდეგ 

ელექტრონურ რესურსებთან და ბაზებთან:  

➢ BioOne Complete  

➢ Royal Society Journals Collection  

➢ Edward Elgar Publishing Journais and Development Studies e-books  

➢ Sage Premier  

➢ Cambridge Journals Online  

➢ e-Duke Journals Scholarly Collection  

➢ Openedition Journals  

სასწავლო ლიტერატურა: 

• სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლება ძირითადად მიმდინარეობს ჩვენი პროფესორ-მასწავლებლების მიერ დაწერილი 
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სახელმძღვანელოებით. ზოგიერთ შემთხვევაში, შედგენილია რიდერები (ყველა ძირითადი ლიტერატურა, რომელიც 

მოცემული პროგრამის სილაბუსებშია ასახული – წარმოდგენილია ბიბლიოთეკაში). სხვა შემთხვევაში, გამოიყენება უახლესი 

ინგლისურენოვანი წიგნები, რომელთა ელექტრონული ვერსიებიც ატვირთულია უნივერსიტეტის საიტზე. 

კომპიუტერული ტექნიკა: 

1. Students.sportuni.ge: სტუდენტთა პორტალი.  

Students.sportuni.ge-ზე სტუდენტები ეცნობიან თავიანთ შეფასებას – დასწრება, აქტიურობა, ზეპირი გამოცდა, ქვიზის შეფასება; 

აგრეთვე ზემოთხსენებული პორტალი გამოიყენება სტუდენტებთან საკომუნიკაციოდ. 

 

უნივერსიტეტის საკუთრებასა და მფლობელობაში არსებული მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი, უზრუნველყოფს ფიზიკური 

აღზრდისა და სპორტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნების რეალიზაციასა და დაგეგმილი სწავლის შედეგების 

მიღწევას. 

 

ინფორმაცია პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფის შესახებ 

პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა ითვალისწინებს სტუდენტების სწავლის საფასურის გადასახადისგან მიღებულ 

შემოსავალს; უნივერსიტეტი ითვალისწინებს პროგრამის დაფინანსებას უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან. 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

პროგრამას, სრული დატვირთვის შემთხვევაში, შეუძლია მოემსახუროს დაახლოებით 30 სტუდენტს. 
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სასწავლო გეგმა 

№ 
სასწავლო კურსის /კველვითი 

კომპონენტის დასახელება 

სასწავლო 

კურსზე 

დაშვების 

წინაპირობა 

კრ
ედ

ი
ტ

ებ
ი

ს 
რ

აო
დ

ენ
ო

ბა
 (

E
C

T
S)

 

სტუდენტის 

საკონტაქტო 

მუშაობის საათები 

სემესტრში 

სტ
უ

დ
ენ

ტ
ი

ს 
დ

ამ
ო

უ
კი

დ
ებ

ელ
ი

 მ
უ

შა
ო

ბი
ს 

სა
ათ

ებ
ი

 ს
ემ

ეს
ტ

რ
ში

 

სულ 

სემესტრი 

ლექტორი 

ლ
ექ

ც
ი

ა 
 

სე
მი

ნა
რ

ი
 /

   
   

   
   

   
   

პრ
აქ

ტ
ი

კუ
ლ

ი
 მ

ეც
ად

ი
ნე

ო
ბა

 

შუ
ალ

ედ
უ

რ
ი

 დ
ა 

დ
ას

კვ
ნი

თ
ი

 

გ
ამ

ო
ც

დ
ებ

ი
 

I II III IV 

სასწავლო კურსების ტიპი: საფაკულტეტო / სავალდებულო / არჩევითი 

ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო სასწავლო კურსები - 84 კრედიტი 

1 დარგობრივი ინგლისური  6 - 45 3 102 150 ✓    ეკატერინე მარუაშვილი 

2 სპორტის ფსიქოლოგია  6 15 30 3 102 150 ✓    ქეთევან ინასარიძე 

3 სპორტის ბიოქიმია  6 15 30 3 102 150 ✓    ეკა ხურციძე 

4 სპეციალიზაცია I 
 

 

 
6 30 30 3 87 150 ✓  

  • ტანვარჯიშის სახეობათა სპეციალიზაცია  
მანანა მნათობიშვილი, ნელი პაპუკაშვილი, 

ნიკოლოზ ლეშკაშელი, ნინო ბერიანიძე  

 

• საწყალოსნო სპორტის სახეობათა 

სპეციალიზაცია 

დავით ყარანგოზაშვილი 

 

• მძლეოსნობის სპეციალიზაცია  

ალექსანდრე გობირახაშვილი 

 

• ჭიდაობის სპეციალიზაცია  

ედიშერ მაჩაიძე 

 

• ფრენბურთის სპეციალიზაცია  

გენადი გიკაშვილი 

 

• რაგბის სპეციალიზაცია  

ლევან მგელაძე 

5 სპეციალიზაცია II 

 

 

სპეციალიზაცია 1 

 

 

6 30 30 3 87 150  ✓ 

  

6 სპეციალიზაცია III სპეციალიზაცია 2 6 30 30 3 87 150   ✓ 
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• ფეხბურთის სპეციალიზაცია  

გოჩა ალადაშვილი 

 

• კალათბურთის  სპეციალიზაცია  

ნუგზარ კანდელაკი 

 

• ფარიკაობის სპეციალიზაცია  

ლუდვიგ ღაღანიძე 

 

• კრივის სპეციალიზაცია 

ზურაბ ჭელიძე 

 

• ჩოგბურთის სპეციალიზაცია 

მარიამ ლაბაური 

 

• ჭადრაკის სპეციალიზაცია 

მერაბ თხელიძე 

7 
სპორტული წვრთნის თეორია და 

მეთოდოლოგია I 
 6 30 30 3 87 150 ✓    

გიორგი ზუბიტაშვილი 8 
სპორტული წვრთნის თეორია და 

მეთოდოლოგია II 

სპორტული წვრთნის 

თეორია და 

მეთოდოლოგია 1 
6 30 30 3 87 150  ✓ 

  

9 
სამეცნიერო ნაშრომზე 

მუშაობის საფუძვლები 

 

6 15 30 3 102 150   ✓ 
 

10 ფიტნესი  6 15 30 3 102 150  ✓    გიორგი გორაშვილი 

11 სპორტის მენეჯმენტი  6 15 30 3 102 150  ✓   ვასილ ლიპარტელიანი 

12 სპორტის ფიზიოლოგია  6 15 30 3 102 150  ✓   კახაბერ ხვედელიძე 

13 სპორტის ბიომექანიკა  6 15 30 3 102 150   ✓  ალექსანდრე ეგოიანი 

14 
მეცნიერული კვლევის 

მეთოდები სპორტში 
 6 15 30 3 102 150   ✓ 

 
მარიამ პაპიაშვილი 

ძირითადი სწავლის სფეროს არჩევითი სასწავლო კურსები - 6 კრედიტი 

15 სპორტის პედაგოგიკა  6 15 30 3 102 150   

✓ 

 ქეთევან ქობალია 

16 

სპორტული 

შრომისუნარიანობის 

აღდგენის მექანიზმები 

  6 15 30 3 102 150   

 

ქეთევან ბერიძე 

17 
ადაპტური ფიზიკური 

აღზრდა და სპორტი 
 6 15 30 3 102 150   

 
ელისო მურვანიძე 

18 
ფიზიკური აღზრდა და 

ცხოვრების ჯანსაღი წესი 
 6 15 30 3 102 150   

 
მანუჩარ დვალი 
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1 175 ნიშნავს საკონტაქტო საათს. ის გადანაწილდება შემდეგნაირად: უნივერსიტეტში პრაქტიკისათვის მოსამზადებელი შეხვედრა (3 სთ.); პრაქტიკის ადგილის 

გაცნობა (2 სთ.); მენტორებთან კონსულტაცია (4 სთ.); მენტორების მიერ, ანდა თანაპრაქტიკანტი სტუდენტების მიერ ჩატარებულ საწვრთნელ პროცესზე დასწრება 

(155 სთ.); 10 საწვრთნელი მეცადინეობის ჩატარება, კონსპექტების მიხედვით (6 სთ.); დღიურის წარმოება (5 სთ.). 
2 ამ შემთხვევაში, 90 საკონტაქტო საათი მიძღვნილი აქვს სამაგისტრო ხელმძღვანელის კონსულტაციას მაგისტრანტისადმი და სამაგისტრო ნაშრომის დაცვას. 

პრაქტიკა სპეციალიზაციაში - 10 კრედიტი 

19 
პრაქტიკა 

სპეციალიზაციაში 

სპეციალიზაცია 

1,2,3; სპორტული 

წვრთნის თეორია 

და მეთოდოლოგია 

1,2. 

10 175 1 75 250    ✓ - 

სამაგისტრო ნაშრომი - 20 კრედიტი 

20 სამაგისტრო ნაშრომი 
ყველა 

სავალდებულო 

სასწავლო კურსი 
20 90 2 410 500    ✓ - 
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ინფორმაცია პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის შესახებ 

 

№ გვარი, სახელი აკადემიური თანამდებობა აკადემიური ხარისხი სასწავლო კურსები 

1 ეკატერინე მარუაშვილი მოწვეული პედაგოგი დოქტორი (PhD) დარგობრივი ინგლისური 

2 ქეთევან ინასარიძე პროფესორი დოქტორი სპორტის ფსიქოლოგია 

3 ეკა ხურციძე ასოცირებული პროფესორი დოქტორი სპორტის ბიოქიმია 

4 მანანა მნათობიშვილი პროფესორი დოქტორი ტანვარჯიშის სახეობათა სპეციალიზაცია 

5 ნელი პაპუკაშვილი ასოცირებული პროფესორი დოქტორი (PhD) ტანვარჯიშის სახეობათა სპეციალიზაცია 

6 ნიკოლოზ ლეშკაშელი ასისტენტ-პროფესორი მაგისტრი ტანვარჯიშის სახეობათა სპეციალიზაცია 

7 ნინო ბერიანიძე ასისტენტ-პროფესორი მაგისტრი ტანვარჯიშის სახეობათა სპეციალიზაცია 

8 დავით ყარანგოზაშვილი პროფესორი დოქტორი 
საწყალოსნო სპორტის სახეობათა 

სპეციალიზაცია 

9 ალექსანდრე გობირახაშვილი ასოცირებული პროფესორი დოქტორი მძლეოსნობის სპეციალიზაცია 

10 ედიშერ მაჩაიძე ასოცირებული პროფესორი დოქტორი ჭიდაობის სპეციალიზაცია 

11 გენადი გიკაშვილი პროფესორი დოქტორი ფრენბურთის სპეციალიზაცია 

12 ლევან მგელაძე ასისტენტ-პროფესორი მაგისტრი რაგბის სპეციალიზაცია 

13 გოჩა ალადაშვილი მოწვეული პედაგოგი დოქტორი ფეხბურთის სპეციალიზაცია 

14 ნუგზარ კანდელაკი მოწვეული პედაგოგი მაგისტრი კალათბურთის სპეციალიზაცია 

15 ლუდვიგ ღაღანიძე ასისტენტ-პროფესორი მაგისტრი ფარიკაობის სპეციალიზაცია 

16 ზურაბ ჭელიძე მოწვეული პედაგოგი მაგისტრი კრივის სპეციალიზაცია 

17 მარიამ ლაბაური მოწვეული პედაგოგი მაგისტრი ჩოგბურთის სპეციალიზაცია 

18 მერაბ თხელიძე ასოცირებული პროფესორი დოქტორი ჭადრაკის სპეციალიზაცია 

19 გიორგი ზუბიტაშვილი პროფესორი დოქტორი (PhD) 

სპორტული წვრთნის თეორია და 

მეთოდოლოგია 1, 2, სამეცნიერო ნაშრომზე 

მუშაობის საფუძვლები 

20 გიორგი გორაშვილი მოწვეული პედაგოგი დოქტორი (PhD) ფიტნესი 

21 ვასილ ლიპარტელიანი ასოცირებული პროფესორი დოქტორი სპორტის მენეჯმენტი 

22 კახაბერ ხვედელიძე ასოცირებული პროფესორი დოქტორი სპორტის ფიზიოლოგია 

23 ალექსანდრე ეგოიანი ასოცირებული პროფესორი დოქტორი სპორტის ბიომექანიკა 

24 მარიამ პაპიაშვილი ასოცირებული პროფესორი დოქტორი 
მეცნიერული კვლევის მეთოდები 

სპორტში 

25 ქეთევან ქობალია პროფესორი დოქტორი (PhD) სპორტის პედაგოგიკა 

26 ქეთევან ბერიძე ასოცირებული პროფესორი დოქტორი 
სპორტული შრომისუნარიანობის 

აღდგენის მექანიზმები 

27 ელისო მურვანიძე ასოცირებული პროფესორი დოქტორი (PhD) ადაპტური ფიზიკური აღზრდა და სპორტი 

28 მანუჩარ დვალი ასოცირებული პროფესორი დოქტორი 
ფიზიკური აღზრდა და ცხოვრების 

ჯანსაღი წესი 
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ცხრილი №1 

სწავლის შედეგების რუკა 

  პროგრამის სწავლის შედეგები 
1. კრიტიკულად გაიაზრებს 

მაღალი კვალიფიკაციის 

სპორტსმენებთან 

სწავლებისა და წვრთნის 

პრინციპების, 

საშუალებებისა და 

მეთოდების კომპლექსური 

გამოყენების ასპექტებს; 

გეგმავს და აორგანიზებს 

მაღალი კვალიფიკაციის 

სპორტსმენებთან 

მეცადინეობის, 

შეჯიბრებისა და სასწავლო-

საწვრთნელი შეკრების 

ჩატარებას - ჰიგიენური 

მოთხოვნების და 

საწვრთნელი თუ 

საშეჯიბრო უსაფრთხოების 

საკითხების 

გათვალისწინენის ფონზე; 

კრიტიკულად გაიაზრებს 

სპორტის მართვის 

საკითხებს. 

2. 

შეიმუშავებს 

და ადგენს 

მაღალი 

კვალიფიკაცი

ის 

სპორტსმენთა

ნ მუშაობის 

რაციონალურ 

მიდგომებს, 

სპეცილიზაცი

ასა და 

მომიჯნავე 

დისციპლინებ

ში 

(ფსიქოლოგია, 

ფიზიოლოგია

, ბიომექანიკა, 

ფიტნესი და 

ა.შ.) 

არსებული 

ღრმა სპორტ-

სპეციფიკური 

თეორიული 

ცოდნის 

გათვალისწინ

ებით. 

 

3. აანალიზებს 

საერთო და 

სპეციალური 

ფიზიკური 

მომზადების 

ურთიერთდამოკი

დებულების 

ასპექტებს, 

მაღალკვალიფიცი

ურ 

სპორტსმენებთან 

წვრთნის 

პროცესში; არჩევს 

ამ მიზნით 

ეფექტურ 

ვარჯიშებს და 

მიზანმიმართულა

დ იყენებს მათ. 

 

4. ადგენს მაღალი 

კვალიფიკაციის 

სპორტსმენთათვის 

განკუთვნილ მოკლე და 

გრძელვადიან 

საწვრთნელ გეგმებს, 

სპორტსმენის 

მომზადების სხვადასხვა 

მხარის 

გათვალისწინებით 

(ფიზიკური, ტექნიკური, 

ტაქტიკური, 

ფსიქოლოგიური და 

თეორიული); სპორტის 

ამორჩეულ სახეობაში 

განმარტავს და 

კრიტიკულად იაზრებს 

სპორტული წვრთნის 

პერიოდიზაციის 

ძირითად, საკვანძო 

საკითხებს. განიხილავს 

სასწავლო-საწვრთნელი 

პროცესის დაგეგმვის, 

აღრიცხვისა და 

ანალიზის მეთოდებს.  

5. სამსაჯო 

წესებისა და 

უსაფრთხოების 

ასპექტების 

გათვალისწინებით

, მეთოდურად 

სწორად ახდენს 

სპორტის 

არჩეული 

სახეობის ყოველი 

ტექნიკური 

მოქმედების, ასევე 

ღრმა 

კომბინაციური 

სტილის და 

ტაქტიკური 

მონახაზების 

დემონსტრირებას 

და/ან მათი 

სწავლების 

სხვადასხვა 

მეთოდით 

გადაცემას (მაგ. 

სიტყვიერი 

მეთოდის ან 

სასწავლო 

ვიდეოჩანაწერების 

დახმარებით და 

სხვა). 

6. სპორტის 

არჩეულ 

სახეობაში 

აანალიზებს 

წამყვანი 

სპორტსმენე

ბის/გუნდებ

ის 

საშეჯიბრო 

მოღვაწეობი

ს ამსახველ 

ვიდეოჩანაწ

ერებს; 

კრიტიკულა

დ 

გაიაზრებს 

მათი 

წარმატების 

თუ 

წარუმატებ

ლობის 

განმაპირობ

ებელ 

ფაქტორებს. 

7. ატარებს 

საწვრთნელ 

მეცადინეობას, 

მაღალი კლასის 

სპორტსმენებს 

აძლევს 

დავალებებს მათი 

ასაკობრივი და 

ფუნქციური 

მდგომარეობის 

გათვალისწინებით

, აკონტროლებს 

პროცესს და 

საჭიროების 

შემთხვევაში, 

არგუმენტირებულ

ად აკორექტირებს 

თითოეული 

მათგანის მიერ 

დაშვებულ 

შეცდომას. 

მწვრთნელებთან 

და მსაჯებთან 

კომუნიკაციის 

დროს, მოქმედებს 

ეთიკის 

პრინციპების 

დაცვით. 

8. სამეცნიერო 

საქმიანობის 

განხორციელების 

პროცესში, იძიებს 

და არჩევს 

როგორც 

ქართულ, ისე 

ინგლისურენოვან 

სამეცნიერო 

ლიტერატურასა 

და კვლევის 

მეთოდს; 

სამეცნიერო 

ნაშრომზე 

მუშაობის 

სპეციფიკის 

გათვალისწინები

თ ატარებს 

კვლევას, 

აანალიზებს და 

კრიტიკულად 

აფასებს შედეგებს, 

სასწავლო-

საწვრთნელი 

პროცესის 

გაუმჯობესების 

მიზნით. 

 

სს
ას

წა
ვლ

ო
 კ

უ
რ

სე
ბი

 

დარგობრივი 

ინგლისური 
       2 

სპორტის 

ფსიქოლოგია 
 2       

სპორტის ბიოქიმია  2       

სპეციალიზაცია I 2  1 2 3    

სპეციალიზაცია II  2 2 2 3    

სპეციალიზაცია III   3 3 3 3   

სპორტული 

წვრთნის თეორია 

და მეთოდოლოგია 

I 

2 2 2 2     

სპორტული 

წვრთნის თეორია 

და მეთოდოლოგია 

II 

3 2 3 3     
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სამეცნიერო 

ნაშრომზე 

მუშაობის 

საფუძვლები         

       2 

ფიტნესი 3 2       

სპორტის 

მენეჯმენტი 
3        

სპორტის 

ფიზიოლოგია 
 2       

სპორტის 

ბიომექანიკა 
 2       

მეცნიერული 

კვლევის 

მეთოდები 

სპორტში 

       2 

სპორტის 

პედაგოგიკა 
 2       

სპორტული 

შრომისუნარიანობ

ის აღდგენის 

მექანიზმები 

 2       

ადაპტური 

ფიზიკური 

აღზრდა და 

სპორტი 

 2       

ფიზიკური 

აღზრდა და 

ცხოვრების 

ჯანსაღი წესი 

 2       

პრაქტიკა 

სპეციალიზაციაში 
 3  3 3  3  

სამაგისტრო 

ნაშრომი 
       3 

 

შენიშვნა: „1“ ნიშნავს გაცნობას, „2“ - გაღრმავებას, „3“ - განმტკიცებას.  
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ცხრილი №2 

 

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების გეგმა 

 
 სწავლის შედეგი სასწავლო კურსი შეფასების მეთოდი დრო სამიზნე ნიშნულები 

1 

კრიტიკულად გაიაზრებს მაღალი კვალიფიკაციის 

სპორტსმენებთან სწავლებისა და წვრთნის პრინციპების, 

საშუალებებისა და მეთოდების კომპლექსური გამოყენების 

ასპექტებს; გეგმავს და აორგანიზებს მაღალი კვალიფიკაციის 

სპორტსმენებთან მეცადინეობის, შეჯიბრებისა და სასწავლო-

საწვრთნელი შეკრების ჩატარებას - ჰიგიენური მოთხოვნების 

და საწვრთნელი თუ საშეჯიბრო უსაფრთხოების საკითხების 

გათვალისწინენის ფონზე; კრიტიკულად გაიაზრებს 

სპორტის მართვის საკითხებს. 

სპორტული წვრთნის თეორია 

და მეთოდოლოგია 2 

პირდაპირი - დასკვნითი გამოცდა, ტესტი 2022-2023 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

16-40 ქულა - 90% 

0-15 ქულა - 10% 

არაპირდაპირი - კურსდამთავრებულთა 

გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 70% 

დადებითი 

ფიტნესი 

პირდაპირი - დასკვნითი გამოცდა, ტესტი 

  

2022-2023 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

16-40 ქულა - 90% 

0-15 ქულა - 10% 

არაპირდაპირი - კურსდამთავრებულთა 

გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 70% 

დადებითი 

სპორტის მენეჯმენტი 

პირდაპირი - დასკვნითი გამოცდა, ტესტი 

  

2022-2023 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

16-40 ქულა - 90% 

0-15 ქულა - 10% 

არაპირდაპირი - კურსდამთავრებულთა 

გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 70% 

დადებითი 

2 

შეიმუშავებს და ადგენს მაღალი კვალიფიკაციის 

სპორტსმენთან მუშაობის რაციონალურ მიდგომებს, 

სპეცილიზაციასა და მომიჯნავე დისციპლინებში 

(ფსიქოლოგია, ფიზიოლოგია, ბიომექანიკა, ფიტნესი და ა.შ.) 

არსებული ღრმა სპორტ-სპეციფიკური თეორიული ცოდნის 

გათვალისწინებით. 

პრაქტიკა სპეციალიზაციაში 

პირდაპირი - პრაქტიკის ანგარიში 

  

2022-2023 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

16-40 ქულა - 90% 

0-15 ქულა - 10% 

არაპირდაპირი - კურსდამთავრებულთა 

გამოკითხვა, პრაქტიკის მენტორი 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 70% 

დადებითი 

3 

აანალიზებს საერთო და სპეციალური ფიზიკური 

მომზადების ურთიერთდამოკიდებულების ასპექტებს, 

მაღალკვალიფიციურ სპორტსმენებთან წვრთნის პროცესში; 

არჩევს ამ მიზნით ეფექტურ ვარჯიშებს და 

მიზანმიმართულად იყენებს მათ. 

სპეციალიზაცია 3 

პირდაპირი - დასკვნითი გამოცდა, ტესტი 

  

2022-2023 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

16-40 ქულა - 90% 

0-15 ქულა - 10% 

არაპირდაპირი - კურსდამთავრებულთა 

გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 70% 

დადებითი 

სპორტული წვრთნის თეორია 

და მეთოდოლოგია II 

პირდაპირი - დასკვნითი გამოცდა, ტესტი 

  

2022-2023 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

16-40 ქულა - 90% 

0-15 ქულა - 10% 

არაპირდაპირი - კურსდამთავრებულთა 

გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 70% 

დადებითი 

4 

ადგენს მაღალი კვალიფიკაციის სპორტსმენთათვის 

განკუთვნილ მოკლე და გრძელვადიან საწვრთნელ გეგმებს, 

სპორტსმენის მომზადების სხვადასხვა მხარის 

გათვალისწინებით (ფიზიკური, ტექნიკური, ტაქტიკური, 

ფსიქოლოგიური და თეორიული); სპორტის ამორჩეულ 

სახეობაში განმარტავს და კრიტიკულად იაზრებს 

სპორტული წვრთნის პერიოდიზაციის ძირითად, საკვანძო 

საკითხებს. განიხილავს სასწავლო-საწვრთნელი პროცესის 

დაგეგმვის, აღრიცხვისა და ანალიზის მეთოდებს.  

სპეციალიზაცია 3 

პირდაპირი - დასკვნითი გამოცდა, ტესტი 

  

2022-2023 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

16-40 ქულა - 90% 

0-15 ქულა - 10% 

არაპირდაპირი - კურსდამთავრებულთა 

გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 70% 

დადებითი 

სპორტული წვრთნის თეორია 

და მეთოდოლოგია II 

პირდაპირი - დასკვნითი გამოცდა, ტესტი 

  

2022-2023 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

16-40 ქულა - 90% 

0-15 ქულა - 10% 

არაპირდაპირი - კურსდამთავრებულთა 

გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 70% 

დადებითი 

პრაქტიკა სპეციალიზაციაში 

პირდაპირი - პრაქტიკის ანგარიში  2022-2023 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

16-40 ქულა - 90% 

0-15 ქულა - 10% 

არაპირდაპირი - კურსდამთავრებულთა 

გამოკითხვა, პრაქტიკის მენტორი 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 70% 

დადებითი 

5 

სამსაჯო წესებისა და უსაფრთხოების ასპექტების 

გათვალისწინებით, მეთოდურად სწორად ახდენს სპორტის 

არჩეული სახეობის ყოველი ტექნიკური მოქმედების, ასევე 

ღრმა კომბინაციური სტილის და ტაქტიკური მონახაზების 

დემონსტრირებას და/ან მათი სწავლების სხვადასხვა 

მეთოდით გადაცემას (მაგ. სიტყვიერი მეთოდის ან სასწავლო 

სპეციალიზაცია 1, 2, 3 

პირდაპირი - ტექნიკური მოქმედებების 

პრაქტიკული შესრულება 

2022-2023 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

16-40 ქულა - 90% 

0-15 ქულა - 10% 

არაპირდაპირი - კურსდამთავრებულთა 

გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 70% 

დადებითი 

პრაქტიკა სპეციალიზაციაში 

პირდაპირი - პრაქტიკის ანგარიში, 

პრაქტიკის მენტორი 

2022-2023 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

16-40 ქულა - 90% 

0-15 ქულა - 10% 

არაპირდაპირი - კურსდამთავრებულთა სწავლის დასრულებიდან 2 შეფასების 70% 



 

სამაგისტრო პროგრამა - „ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი)“ ~SPORTUNI 
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ვიდეოჩანაწერების დახმარებით და სხვა). გამოკითხვა წლის შემდეგ დადებითი 

6 

სპორტის არჩეულ სახეობაში აანალიზებს წამყვანი 

სპორტსმენების/გუნდების საშეჯიბრო მოღვაწეობის 

ამსახველ ვიდეოჩანაწერებს; კრიტიკულად გაიაზრებს მათი 

წარმატების თუ წარუმატებლობის განმაპირობებელ 

ფაქტორებს. 

სპეციალიზაცია 3 

პირდაპირი - დასკვნითი გამოცდა 

  

2022-2023 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

16-40 ქულა - 90% 

0-15 ქულა - 10% 

არაპირდაპირი - კურსდამთავრებულთა 

გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 70% 

დადებითი 

7 

ატარებს საწვრთნელ მეცადინეობას, მაღალი კლასის 

სპორტსმენებს აძლევს დავალებებს მათი ასაკობრივი და 

ფუნქციური მდგომარეობის გათვალისწინებით, 

აკონტროლებს პროცესს და საჭიროების შემთხვევაში, 

არგუმენტირებულად აკორექტირებს თითოეული მათგანის 

მიერ დაშვებულ შეცდომას. მწვრთნელებთან და მსაჯებთან 

კომუნიკაციის დროს, მოქმედებს ეთიკის პრინციპების 

დაცვით. 

პრაქტიკა სპეციალიზაციაში 

პირდაპირი - პრაქტიკის ანგარიში, 

პრაქტიკის მენტორი  

2022-2023 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

16-40 ქულა - 90% 

0-15 ქულა - 10% 

არაპირდაპირი - კურსდამთავრებულთა 

გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 70% 

დადებითი 

8 

სამეცნიერო საქმიანობის განხორციელების პროცესში, 

იძიებს და არჩევს როგორც ქართულ, ისე ინგლისურენოვან 

სამეცნიერო ლიტერატურასა და კვლევის მეთოდს; 

სამეცნიერო ნაშრომზე მუშაობის სპეციფიკის 

გათვალისწინებით ატარებს კვლევას, აანალიზებს და 

კრიტიკულად აფასებს შედეგებს, სასწავლო-საწვრთნელი 

პროცესის გაუმჯობესების მიზნით. 

სამაგისტრო ნაშრომი 

პირდაპირი - სამაგისტრო ნაშრომის 

შეფასება  

2022-2023 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

16-40 ქულა - 90% 

0-15 ქულა - 10% 

არაპირდაპირი - კურსდამთავრებულთა 

გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 70% 

დადებითი 

 

შენიშვნა: პროგრამის თითოეული სწავლის შედეგის გაზომვა ხდება პროგრამაში მოცემული სწავლის შედეგებისა და სემესტრული შეფასების გეგმის საფუძველზე, 

რომლის მიხედვით შეფასება ხდება იმ სემესტრის ბოლოს, სადაც დადგა აღნიშნული სწავლის შედეგი; ეფუძნება კურიკულუმის რუკას და მის საფუძველზე 

შემუშავებულ სწავლის შედეგების შეფასების გეგმას; დინამიკაში დაკვირვების შედეგად თუ სამიზნე ნიშნულებთან დადარებით გამოვლინდება რეგრესი, მოხდება 

სწავლის შედეგების და მიღწევის გზების გადახედვა და შესაბამისად პროგრამის მოდიფიცირება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


